
9. ERDŐVÉDELEM

A klasszikus erdővédelemtan meghatározását TÉGLÁS Károly a követ
kezőképpen adja: „az erdővédelemtan feladata: megismertetni mindazon 
elveket és szabályokat, melyeknek szem előtt tartásával, illetőleg alkal
mazásával, az erdő állományát, termékeit, berendezését és a fák alkal
mazhatóságát fenyegető, kívülről jövő veszélyeket elhárítjuk, vagy lega
lább kisebb mértékre szállíthatjuk alá.”212 Ezen külső károkozók között 
természetesen az első az ember lehet, aki erdőrendészeti kártételt okoz. 
Az abszolutizmus „fellazulása”, 1861 körül az Erdélyi Főkormányszék 
kénytelen volt a következő rendeletet kiadni, mivel a falusiak egy része 
újra rávetette magát az erdőkre. (Lásd a 7. számú mellékletet.)

Az erdei kihágások megtorlásával kapcsolatban nem szóltunk eddig 
arról az átmeneti időszakról, amely az alkotmány helyreállításától 
(1867) az erdőtörvény életbelépéséig (1880) terjedt. Akiegyezés évében 
az erdőkárosítási esetek kikerültek a politikai hatóságok hatásköréből és 
minden egyes esetben törvényszéki eljárást kellett lefolytatni.213 Tehát a 
helyi (falusi, járási) elöljárók már nem fenyíthettek, büntethettek, mi
közben a bíróságok legfontosabb dolgai mellett egy-egy erdőkárosítás 
megvizsgálása, netalán büntetés kiszabása igen-igen sokadlagos kérdés 
volt. Mégis célszerű egy eseményt idézünk.

1871-ben Kolozsvárott elítéltek két fatolvajt, akik a katolikus vallásalap 
erdeiből 125 frt értékű fát loptak.214 Az esetet az tette különlegessé, hogy a 
vádlottak tehetősek, egyikük mintegy 100 ezer frt-nyi vagyonnal rendelke
ző személy volt. Azaz egyáltalán nem voltak a fára rászorulva, de a falopás 
csábításának ilyen anyagi háttérrel sem tudtak ellenállni. A bíróság minde
nesetre jelentős, egy évet meghaladó szabadságvesztésre ítélte őket, mivel 
az említett módosságukat súlyosbító körülményként vette figyelembe.

A korábbi gyakorlatot az erdőtörvény megszüntette, csak 30 frt kár 
feletti esetekben kellett bírósághoz fordulni. (Fontos: csak a feldolgozat
lan, élő fában keletkezett károkról van szó, mert például a rakodókról el
lopottakat -  mint jogtalan eltulajdonítást, függetlenül annak értékétől -  
közvetlenül bírósághoz utalták.) Mindezek ellenére a gyakorlatban szá
mos, az erdei kihágások megtorlását nehezítő körülmény merült fel. 
Ezekből idézünk néhányat.

A kolozsvári erdőigazgatóság az 1880-as évek elején panaszkodott, 
hogy az erdőtörvény alapján ugyan az erdei kihágásokat elsőfokon soron
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kívül, 30 napon belül kellett volna tárgyalni, de az illetékesek „a beje
lentett erdőkihágási lajstromokat csomagokba rakva, olykor fél eszten
deig sem tárgyalják”.215 Ennek ugyan a praktikus okai nyilvánvalók (a 
tanúskodó erdőőrök, illetve a -  gyakran visszaeső -  elkövetők egy alka
lomra való behívása, illetve a kihágásokkal kapcsolatos adminisztráció 
„szalagszerűvé tétele”), mégis hiba, hiszem az el nem ítélt károkozók 
rossz példáját netalán mások is követik -  szintén bízva az elhúzódó ítél
kezésben.

A Csíkszeredái erdőhivatal 1888. évi jelentéséből216 pedig az derül ki, 
hogy az eljárások gyorsítása végett a feljelentők nem az erdőtermékekre 
vonatkozó érték- és árszabályzatot alkalmazták, hanem önkényesen ke
vesebb kárt állapítottak meg. Ezzel a 30 frt-ot meghaladó vétség, illetve 
bűntett kategóriába tartozó eseteket is „leszállítják” az erdei kihágások 
szintjére. Ebbe az erdőhivatal is kénytelen belemenni, mert így legalább 
az ügy az erdei kihágások szintjén, a szolgabíróságoknál elindul, egyéb
ként a rendes bírósági eljárásra talán nem is kerül sor.

A kihágások után folytassuk az erdőt veszélyeztető élőlényekkel.
Az emlősök világából a pele károsítására nem hoztunk eddig példá

kat. Máramarosból tudósítottak arról, hogy az „erdei hétalvó” a fenyő- 
fiatalosokban érzékeny károkat okoz.217 A fácskák vezérhajtását rágja le, 
amivel növekedésüket, illetve a későbbi felhasználásukat gátolja.

Az egerek ellen az Osztrák-Magyar Államvasút-társaság csemete
kertjeiben kétféle módszerrel is próbáltak védekezni. Az elvetendő ma
gokat míniumba vagy petróleumba áztatták, illetve az ágyások mellett 
csapdákat állítottak fel. Ez utóbbiak éjjelente akár 300 egeret is fogtak, 
s az ismételt felállításukra egy fiatal napszámost alkalmaztak.218

A rovarok közül legelőször az ormányosbogarakat említjük meg. A 
lippai főerdőhivatalban -  miként azt MAROSI Ferenc leírta -  az 1880-as 
évek második felében az Orchestes fagi L. és a Phyllobyus argentatus L. 
károsított.219 Ez utóbbi főleg a magyar tölgyeseket rágta. Sőt ugyanő 
figyelmeztetett arra, hogy az erdei hangya (Formica rufa L. ) szükség
ből (?) a magyar tölgy hajtásait is elhordja.

Az időszakot végigkíséri a gyapjaspille (Lymantria dispar L.) meg
megújuló kártétele. A lippai erdőkben „egész halmokban” hevertek a 
„hemyóhullák”, sőt „a poshadó tömeg a levegőt is megrontotta.”220 A 
pille az 1870-es évek után a 80-as években is fellépett, ami a tudomá
nyos érdeklődést ébresztette fel. BÍRÓ Lajos, akit elsősorban Új-Gui- 
nea-kutatóként tartunk számon, ekkor járt a Görgény völgyében. S „Bu-
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nyászán megtalálta, amit keresett: az apácalepkét. Körös-körül az erdő 
úgy nézett ki, mintha tűzláng szaladt volna végig rajta. Csupasz, lomb
talan fák meredtek az égnek. A hímlepkék milliós rajai köröztek a leve
gőben, míg a nőstények mozdulatlanul ültek friss petéiken.”221

Később, az 1900-as évek elején Maros-Torda megyében az aranyfa- 
rú pille (Portenzia chrysorrhoeá) okozott gondot. Ugyanakkor az akác
cal végzett kopárfásításokban megjelent -  mint mindenütt az országban
-  az akác pajzstetű.222

HIB[B]JÁN János az 1900-as évek elején figyelt fel a Sepsibese- 
nyő (Háromszék m.) határában végzett kopárfásítás erdeifenyőit káro
sító Caeöma pinitorqum A. Br. nevű gombára.223 Ráadásul a gomba a 
csemetekerti vetésekben is fellépett. Szintén csemetekerti károsításról 
tudósított OSTERLAMM Ernő. Úgy találta, hogy a Dobosánál (Kras- 
só-Szörény m.) végzett, tölgycsemetékkel végrehajtott, köztesműve
léssel egybekapcsolt erdőfelújításban a tölgylisztharmat kevésbé ve
szélyes, mint a csemetekertekben.224 A megfigyelések -  így OSTER- 
LAMMé is -  mindenesetre nemcsak az erdészettudomány ismereta
nyagát növelték, hanem a mesterséges erdősítések fokozott erdővédel
mi igényére is rámutattak.

„Temes megyében a Hylesimus Fraxini és a Scolytus multis triatus 
nevű rovarok jelentek meg, mely a föllépés helyén a kőris állomány ki
száradását okozza. A kiszáradást gyors kivágással előzik meg.” -  írták az 
1893. évi megyei beszámolóban.225 Szintén így, gyorsított fakitermelés
sel igyekeztek a már megtámadott, gyapjaspille által károsított állomá
nyokat is kitermelni.226 Ezzel nemcsak a faanyag értékesítésére töreked
tek, hanem az erdők megújulásra is megpróbálták elősegíteni. Hiszen 
tudták: az erdő egy önszabályozó, így regenerálódásra képes rendszer. 
Ehhez azonban meg kellett fogadni az intést: ,jó az erdőt szorgalmasan 
megvizsgálni, hogy az előforduló rendkívüli jelenségeket kellő időben 
észrevenni, az előidéző okokat alaposan kipuhatolni, s a felismert bajt 
mindjárt csírájában elfojtani lehessen.”227

9.1. Erdőégések, -égetések

A témához még egyszer vissza kell térnünk. Részben újabb adatok rög
zítése miatt, részben pedig az erdő szukcessziója okán. Ez utóbbival 
kapcsolatban utalunk a nagy erdőciklusra, ahol a katasztrófaterület oko
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zója, így az erdő megújítója éppen az erdőtűz.22* Természetesen rögtön 
hozzá kell tennünk, hogy az erdőfejlődés irányát és dinamikáját az em
beri beavatkozás a XX. századra jelentősen befolyásolta. Ennek ellené
re a nagyborosnyói (Háromszék m.) erdőgondnok 1894-ben arról pa
naszkodott, hogy a leégett (és legeltetett) tölgyeseket több helyen nyíres 
pionírerdők váltották fel.229 Azaz a gazdálkodó ember hagyta a szuk- 
cessziós változást érvényesülni; a folyamatba nem avatkozott be, azt 
nem igyekezett gyorsítani.

A tűzzel kapcsolatos adatokat JAKAB Elek összefoglalójával 
kezdjük, aki 1799-ből idéz erdőégést, -égetést eltiltó főkormányszéki 
rendeletet. Mi pedig hozzátesszük még az 1852. évi osztrák erdőtörvény 
erdőégésekre vonatkozó rendelkezéseit (44-49.§.-ok), illetve az osztrák 
(polgári) büntető törvénykönyvet: a fáklyával utazók az erdőkben köte
lesek fáklyáikat eloltani (454-455. §-ok).230

Anton KERNER a Bihar-hegységgel kapcsolatban írta le, hogy az ot
tani pásztorok nemcsak gondatlanságból okoznak tüzet, hanem „azzal 
szórakoznak, hogy az öreg fák belsejét kiégetik, és abban gyönyörköd
nek, hogy a füst fent kigomolyog, mint egy kéményből.”231 Ez a „dévaj 
szórakozás” máshol gazdasági (kereskedelmi) érdekkel párosult. 1866- 
ban Borsa (Máramaros m.) környékén 15 helyen gyújtották fel az erdőt, 
illetve a ledöntött fákat. (Szeptember végén, már a nyár elején kivágott, 
szállításra előkészített, részben kiszáradt törzsek időszakában vagyunk!) 
A csendőrség „rendkívüli buzgalmat fejtett ki -  írta a tudósító -  a tűz ol
tása iránti intézkedésekben, míg a lakosság legnagyobb része közönyö
sen viselte magát.” A csendőrség buzgalmának volt köszönhető az is, 
hogy „egy izraelita /.../, a ki a gyújtás gyanúja több körülménynél fogva 
súlyosan terhel, befogatott.232

Déváról (Hunyad m.) azt írják 1880-ban, hogy az erdőégetések 
„szenvedélye” apáról fiúra száll. Különösen ott gyakorolják, ahol a kö
zségeknek juttatott erdők netalán kinőnének a marha szája alól. „E má
sodik Káintól élesztett tüzek” aztán a nép utolsó közös vagyonát, az er
dőt is tönkreteszik.233

Az erdők égetése, a gyújtogatás két 1880-as évekbeli Fogaras me
gyei útleírásban szerepel. Az egyik turista, Primics György a „Porumbá- 
ki-havasok” „Magura” hegyén (1139 m) látta, hogy annak „keleti lejtő
jén vagy két óra járásnyi területen az egykori rengeteg fenyü-erdő leég
vén, most teljesen romban hever; a félig leégett és ledűlt fényük egymá
son keresztül-kasul hevernek, majdnem teljesen elfödve a hamvas tala
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jón buján tenyésző növényzet által, és oly tömkeleget képeznek, melyen 
keresztül haladni vajmi keserves munka.” FEKETE Lajos pedig a már 
idézett, 1882. évi fogarasi kirándulása alatt látta, hogy az üvegcsűrök 
munkásai is gyújtogatják az erdőt. A „fáknak felületes elégése és állva 
való megszáradása folytán [ugyanis] gyorsan égő lángfát” kapnak.234

A székelyföldi erdőégetések mögött SZÁVA Farkas szintén a közös 
tulajdont, illetve a pásztorok érdekeit látja. Különösen a tavaszi erdőége
tések veszélyesek, mert a nyáriakat, a villám által okozottakat, a vihart 
követő „záporeső” eloltja.235 A tavaszi, bükkerdőkben történt égésekről 
tudósít 1890-ben Ősmarosszék Havasgazdaságának erdőtisztje, CSA
NÁDY Attila. Különösen azt emeli ki, hogy az 50-60 kh-as (29-35 ha) 
„Szárazoldal” erdőrész alomtüzéhez segítséget nem kaptak, csak ketten- 
hárman igyekeztek a „harapégést” megfékezni.236

A segítségnyújtás -  erdőtörvényben is előírt -  elmulasztásával több
ször is foglalkoztak. Az 1907. évi őszi erdőtüzek kapcsán írta LEBER 
Antal Szatmár megyéből, hogy az Avas-hegységben az avasányok csak 
2 korona napidíj mellett lettek volna hajlandók a tűzoltásban részt ven
ni. Egyébként meg azt mondják: „az uraké ég, nem az övék!” A Székely
földről ugyancsak ezt írták: „Az oltásra a nép nem kapható, s így esik 
meg, hogy az erdő nemcsak napokig, hanem hetekig is ég, s ha a tűz a 
felnőtt fákat nem is hamvasztja el egészen, de azok kiszáradását bizto
san előidézi.” Következésképpen a székelyek nemcsak a mai, hanem a 
jövő nemzedék kereset- és megélhetési forrását is elpusztítják, illetve 
nemtörődömségükkel elpusztulni hagyják.237

PODHRADSZKY Emil 1895-ben a tűzeset megakadályozására há
rom, együttesen alkalmazandó módot javasolt: 1. A lakosság oktatását, 
nevelését; 2. A tüzet okozók komoly büntetését; 3. A tűzoltásban részt
vevők jutalmazását. Összességében a korábbi és az új módok hatéko
nyabb erdőőrzést is megköveteltek volna, bár továbbra is érvényes volt, 
hogy minden egyes erdőbe tévedő mellé nem juthatott erdőőr vagy erdő
pásztor. Ráadásul sokszor a tüzek nem is az erdőben, hanem a szomszé
dos területeken keletkeztek.238

A román vagyonközösségi erdőkben dúló tüzekről több híradásból 
tudunk.239 Közülük hadd emeljük ki BODOR Gyula 1896. évi írását.240 
BODOR az Aranyos-Beszterce völgyében figyelt fel arra, hogy a tűz az 
erdőművelőnek akár kapóra is jöhet. A tűz ugyanis egy fel nem újult vá
gásterületet tavasszal „látogatott meg.” Ott a felverődött kórókat, pionír
fákat leperzselte, de sem a szomszédos erdőkben -  a zárt állományok
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alatt még hó volt - ,  sem a talajban -  mert az még fagyott -  nem tett kárt. 
Az addig mindössze 0,1 zárlatú fenyőújulatot ugyan elpusztította, de a 
„kitakarított” vágásterületen neki lehetett kezdeni a mesterséges erdőfel
újításnak. Azaz az ember okozta beavatkozást az értő emberi akarat, 
munka az erdő javára fordíthatja.

A tűz azonban az erdőfelújításra legtöbbször káros volt. Például 1894 
novemberében Borgóprund határában mintegy 25 hektárnyi „tisztáson” 
az „elszáradt nagy fu és gaz kitűnő táplálékot adott” a tűznek, amely így 
„az alig 50 méternyi távolságban lévő 100 holdnyi luczfenyő ültetvényt” 
fenyegette. A lakosságot -  mintegy 30 főt -  csendőrséggel kellett az ol
táshoz „kihajtani” Mindenesetre az erőfeszítésük eredményre vezetett; 
a tüzet megfékezték.241

Végül a „népi igazságszolgáltatás” mondában való megjelenítését 
idézzük. A Hunyad megyei Petru-tetővel kapcsolatban jegyezték fel, 
hogy ott valamikor szép fenyőerdő volt. Az ördög azonban egy Petru ne
vezetű legénnyel felgyújtatta. „A legény a hegytetőről nézte a lángoló 
erdőt, de aztán zápor támadt, mely kioltá a tüzet, egy villám pedig lecsa
pott Petrura és szétzúzta testét, a hová vére freccsent, azon a helyen eső 
alkalmával vörös foltok támadnak a sziklákon.”242
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